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ЗАПИСНИК 
од 35-та седница на Советот 
одржана на 31.08.2012 година 

 
 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи, акад. 

Бојан Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ, м-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Лазо 
Петрушевски, м-р Методија Јанчески,  Замир Мехмети, м-р Васко Петревски, Столе 
Наумов, Методи Стоименовски, Антонио Јовановски, Селадин Џезаири. 

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (породилно отсуство). 
Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 

Маневски, Огнен Неделковски, Горан Радуновиќ, Ивана Каракушева, Цветанка 
Митревска, м-р Драгица Љубевска, Арџент Џелили, Катерина Митре и Ружица 
Бошнакоска - Јотевска. 

Присутни новинари: Валмир Кучи од ТВ Алсат М, Максим Ристески од Капитал, 
Весна Јовановска од ТВ Телма, Љубиша Станковиќ од Утрински и Тања Јовановска од 
Вест. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски ја отвори 35-та седница на 
Советот за радиодифузија. 

Бидејќи немаше предлози за измена или дополнување на дневниот ред, Советот 
едногласно, со 14 гласа „за“  го усвои следниот: 

 
Д н е в е н   р е д 

 
1. Усвојување на Записникот од 30-та седница на Советот, одржана на 26.07.2012 
година. 
2. Усвојување на Записникот од 31-та седница на Советот, одржана на 31.07.2012 
година. 
3. Информација за барањето на Радиодифузно друштво Наша ТВ ДОО од Скопје за 
согласност за промена на сопственичката структура. 
4. Предлог – одлуки за набавки за потребите на Советот за радиодифузија на РМ. 
5. Иницирање постапка за одземање на дозволите за вршење радиодифузна дејност 
на трговските радиодифузни друштва кои не го платиле надоместокот за дозвола за 
вршење радиодифузна дејност. 
6. Предлог-Одлука за орочување на средствата на Советот за радиодифузија на РМ. 
7. Разно. 

 
 
Точка 1  
Советот го разгледа Записникот од 30-та седница на Советот, одржана на 

26.07.2012 година. 
Записникот од 30-та седница на Советот, одржана на 26.07.2012 година со 13 гласа 

„за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, акад. Бојан Шоптрајанов, беше усвоен 
во текстот како што беше предложен. 
 
 

Точка 2 
      Советот го разгледа Записникот од 31-та седница на Советот, одржана на 
31.07.2012 година. 
        Записникот од 31-та седница на Советот, одржана на 31.07.2012 година, со 13 
гласа „за“ и еден воздржан глас од членот на Советот, Бранко Радовановиќ, беше 
усвоен во текстот како што беше предложен. 
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Точка 3 
Советот ја разгледа Информацијата за Барањето на радиодифузно друштво 

Наша ТВ ДОО од Скопје за согласност за промена на сопственичката структура. 
Соработникот, вработен во Секторот за истражување и долгорочен развој, во однос 

на информацијата рече дека Согласно член 17 од Законот за радиодифузната дејност 
(Сл.весник на РМ бр.100/2005 година), на 17.08.2012 година од страна на 
Радиодифузното друштво Наша ТВ ДОО од Скопје, до Советот за радиодифузија 
доставено е Барање бр.02-305 за согласност за промена на сопственичка структура. 

Советот едногласно ја усвои предложената Информација за барањето на 
радиодифузното друштво Наша ТВ ДОО од Скопје, за согласност за промена на 
сопственичката структура. 

Советот едногласно одлучи, со оглед на тоа што не се создава недозволена 
медиумска концентрација, односно не постојат формално-правни пречки, да издаде 
одобрение за промена на сопственичката структура на Радиодифузното друштво Наша 
ТВ ДОО од Скопје. 
             

Точка 4 
Советот ги разгледа Предлог – одлуките за набавки за потребите на Советот за 

радиодифузија на РМ. 
- Советот едногласно одлучи, за потребите на Советот за радиодифузија во 2012 

година, согласно одредбите од Законот за јавните набавки,  да се спроведе постапка за 
доделување на договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка-стоки: 
Горива за службените моторни возила  на Советот за радиодифузија на РМ. 

Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка, изнесуваат 338.983,00, без вклучен  ДДВ. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година.   
        Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија 
за јавни набавки во следниот состав:  
 - Ружица Б. Јотевска - претседател на Комисијата, со заменик Огнен Неделковски;   
 - Хари Митрикески – Клекачкоски - член, со заменик Љубе Тарчуговски  и 
 - Атила Мемед - член, со заменик Бурим Хамиди.          
 

- Во однос на приложениот материјал за договорот за јавна набавка за следниот 
предмет на набавка- услуга: Истражување -  Развој на правила на дигитална 
дивиденда  на пазарот во Република Македонија, членот на Советот Лазо 
Петрушевски, посочи конкретни забелешки. Г-динот Петрушевски објасни дека во 
техничката спецификација која е составен дела на наведената јавна набавка, во делот 
техничка или професионална способност, рече дека се бара најмалку еден вработен 
или ангажиран со Договор за соработка со образование најмалку доктор на науки од 
областа на електронските комуникации, науките од областа на информатичкото 
општество, науката за медиумите и комуникациите, каде предност ќе биде доктор на 
науки во истите области. Но во доказите кои треба да ги приложат стои дека треба да 
достават Изјава за најмалку еден вработен или ангажиран со Договор за соработка со 
образование магистер на науки или науките за медиумите и комуникациите. Овие 
спротивности во однос на наведените барања и докази, односно грешки, може да 
доведат до задоцнување на самата набавка или поништување на јавната набавка, рече 
членот на Советот Лазо Петрушевски. Предложи и во доказите да стои доктор на науки. 
Понатаму рече дека во истата точка е предвидено експертот да биде од областа на 
електронските комуникации, науките од областа на информатичкото општество, 



3 
 

науката за медиумите и комуникациите, за кои рече дека се работи за техничка 
проблематика и не треба да стои од областа на медиумите и комуникациите, за кој 
смета дека претставува широк поим. Во таа насока предложи тој дел да се избрише од 
техничката спецификација. Понатаму во барањето пишува дека треба да има најмалку 
3 години работно искуство, додека во доказите се бара да има 5 години работно 
искуство. Предложи грешката и во тој дел да се корегира и во доказите да биде 
внесено дека се бара доказ за 3 години работно искуство. Потоа се бара да има вкупен 
приход на средства во последните 3 години кумулативно од реализирани договори во 
областа на електронските комуникации или информатичкото општество или медиумите 
и комуникациите кој исто така треба да се избришат, додека пак е направена иста 
грешка и за истото се бара доказ за 5 години. Бидејќи јавните набавки Истражување -  
Развој на правила на дигитална дивиденда  на пазарот во Република Македонија и 
Истражување - Анализа на постојните спецификации за приемничка  опрема  за DVB-T 
и анализа на достапните приемници за DVB-T на пазарот  во Република Македонија се 
од технички карактер, предложи измена во комисијата за јавни набавки, каде за 
претседател на комисијата го предложи Арбен Саити, раководител на Секторот за 
технологии и информатика, бидејќи според него за дигиталната дивиденда потребни се 
точни познавања од областа на информатиката и телекомуникациите.  

Членот на Советот, Столе Наумов, рече дека не се согласува со предлогот на Лазо 
Петрушевски, во делот каде треба да се избрише дека е непотребно експерт од 
областа на медиумите и комуникациите, од причина што станува збор за дигитална 
дивиденда која значи се она што се ослободува како спектар на фрекфенции со 
преминот од аналогна во дигитална технологија и за што ќе се користи истото. Столе 
Наумов рече дека во Европа има најразлични примери на дебати кои се водат помеѓу 
радиодифузерите и интернет заедницата. Од тие причини не е доволно само да бидат 
вклучени инженери и доктори по информатички науки, туку потребни се и експерти од 
медиумската индустрија. Предложи во техничката спецификација да биде наведено, 
наместо експерти од областа на медиумите и комуникациите, да стои експерти од 
медиумската индустрија. Предлогот го поддржа и членот на Советот, Бранко 
Радовановиќ. 

Усвоените критериуми за двете јавни набавки, Истражување -  Развој на правила на 
дигитална дивиденда  на пазарот во Република Македонија и Истражување - Анализа 
на постојните спецификации за приемничка  опрема  за DVB-T и анализа на достапните 
приемници за DVB-T на пазарот  во Република Македонија, се: 
„Техничка или професионалната способност:  
- Економскиот оператор треба да има најмалку 2 (два) вработени со најмалку високо 
образование од областа на телекомуникациите или информатиката или медиумите и 
комуникациите и најмалку 1(еден) вработен или ангажиран со Договор за соработка со 
образование доктор на науки од областа на телекомуникациите или информатиката. 

- Економскиот оператор треба да има најмалку 3 години работно искуство во Република 
Македонија во областа на телекомуникациите или информатиката,  
- Да има вкупен приход на средства во последните 3 години (од 01.09.2009 до 
31.08.2012), 900.000 денари кумулативно од реализирани договори во областа на 
телекомуникациите или информатиката. 
Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови од потточка 
со доставување на:  
- Изјава дека економскиот оператор има најмалку 2(два) вработени со најмалку високо 
образование од областа на телекомуникациите или информатиката или медиумите и 
комуникациите со докази: копии од М1/М2 обрасци, копии од дипломи или уверенија 
издадени од релевантна институција и Изјава дека има најмалку 1(еден) вработен или 
ангажиран со Договор за соработка со образование доктор на науки од областа на 
телекомуникациите или информатиката со докази : копија од М1/М2 образец или копија 
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од Договор за соработка и копија од диплома или уверение издадено од релевантна 
институција. 

 - Изјава дека економскиот оператор има најмалку 3 години работно искуство во 
Република Македонија во областа на телекомуникациите или информатиката.  
- Приходот се докажува со приложување на листа на испораки на понудувачите  
извршени во последните три години(од 01.09.2009 до 31.08.2012), со вредности, 
датуми, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на 
потврда за извршени услуги издадени од примателите како доказ дека економскиот 
оператор има практично искуство односно дека има успешно имплементирани проект“.     

Советот едногласно одлучи (со предложените измени во техничката 
спецификација) за потребите на Советот за радиодифузија во 2012 година, согласно 
одредбите од Законот за јавните набавки,  да се спроведе постапка за доделување на 
договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка - услуга: Истражување -  
Развој на правила на дигитална дивиденда  на пазарот во Република Македонија. 

Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка изнесуваат 307.500,00 денари, без вклучен  ДДВ. 

За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година (финасиран од  
проектот SEE Digi.TV-IPA Translation). 

         Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија 
за јавни набавки во следниот состав:  
         - Арбен Саити - претседател на Комисијата, со заменик Катерина Митре;   
        - Сашо Богдановски  - член, со заменик Виктор Шиков и 
        - Арѓенд Џелили - член, со заменик  Луција Ѓурковиќ.          
 

- Членот на Советот, Лазо Петрушевски, рече за јавната набавка за предметот на 
набавка - услуга: Истражување - Анализа на постојните спецификации за приемничка  
опрема  за DVB-T и анализа на достапните приемници за DVB-T на пазарот во 
Република Македонијадека, слични грешки се направени во техничката спецификација 
како и во техничката спецификација кај јавната набавка за Истражување -  Развој на 
правила на дигитална дивиденда  на пазарот во Република Македонија, односно нема 
усогласеност помеѓу барањата и доказите. Предложи и во тој дел да се направат 
потребните корекции. 

Советот едногласно одлучи (со предложените измени во техничката 
спецификација) за потребите на Советот за радиодифузија во 2012 година, согласно 
одредбите од Законот за јавните набавки,  да се спроведе постапка за доделување на 
договор за јавна набавка за следниот предмет на набавка - услуга: Истражување - 
Анализа на постојните спецификации за приемничка  опрема  за DVB-T и анализа на 
достапните приемници за DVB-T на пазарот  во Република Македонија. 

Вкупниот износ на средствата потребни за реализација на договорот за јавна 
набавка, изнесуваат 184.500,00 денари, без вклучен  ДДВ. 

         За реализацијата на договорот за јавна набавка, средствата се обезбедени со 
Финансискиот план на Советот за радиодифузија за 2012-та година (финансиран од  
проектот SEE Digi.TV-IPA Translation).   
        Постапката за доделување на договорот за јавна набавка ќе ја спроведе Комисија 
за јавни набавки во следниот состав:  
         - Арбен Саити - претседател на Комисијата, со заменик Катерина Митре;   
        -  Сашо Богдановски  - член, со заменик Виктор Шиков и 
        -  Валиде Јашари - член, со заменик  Бурим Хамиди.          
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Точка 5 
Советот ја разгледа Информацијата за Иницирањето постапка за одземање на 

дозволите за вршење радиодифузна дејност на трговските радиодифузни друштва кои 
не го платиле надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност. 

Раководителот на Секторот за економско-финансиски работи, предложи точката 
да се одложи од причина што крајниот рок за плаќање е до 31.08.2012 година. Советот 
одлучи точката Иницирање постапка за одземање на дозволите за вршење 
радиодифузна дејност на трговските радиодифузни друштва кои не го платиле 
надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност, да се одложи за првото 
продолжение на 35-та седница.  
 

Точка 6 
Советот ја разгледа Предлог-Одлуката за орочување на средствата на Советот 

за радиодифузија на РМ. Оваа точка беше затворена за медиумите. 
Советот, со 13 гласа „за“, донесе едногласна одлука денарските средства на 

Советот за радиодифузија на РМ, да бидат депонирани, односно орочени во банката 
која што понуди најдобри услови за орочување и Советот за радиодифузија на РМ да 
потпише договор со банката која што понуди најдобри услови за орочување и со тој 
договор да се меѓусебните односи меѓу двете договорни страни. 

 
Точка 7 
Разно 

- Советот, со еден воздржан глас од членот на Советот Сељадин Џезаири и 12 
гласа „за“, донесе Одлука за одобрување на надминувањето на износот на 
дозволеното ограничување за висината за телефонската сметка на службен мобилен 
телефон за месец јули 2012 година за претплатнички броеви на членовите на Совет 
Селвер Ајдини и Замир Мехмети во наведениот износ. (членот на Советот, Столе 
Наумов не беше присутен во текот на гласањето). 

- Советот повторно го разгледа Извештајот од мониторингот на програмскиот 
сервис радио Антена 5, реализиран на 1 јули 2012 година. 

Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, објасни дека изминатата 
недела г-динот Зоран Петров, сопственик на Ра Антена 5, бил во Советот и заеднички, 
со претходно составената работна група од тројца членови на Советот, е разгледан 
Извештајот од мониторингот на програмскиот сервис радио Антена 5, реализиран на 1 
јули 2012 година.  
 Советот го усвои  предложениот Извештај од мониторингот на програмскиот 
сервис ТРД Радио Антена 5 емитуван на 1 јули 2012 година. 

Советот донесе одлука на ТРД Радио Антена 5: 
                -  поради прекршување на член 97 став 1 од Законот за радиодифузна дејност 
(неозначување и неиздвојување на рекламите од другите делови на програмата со 
акустички средства), да се изрече мерката: писмена опомена. 

       - поради прекршување на член 98 став 1 од Законот за радиодифузната дејност 
(прикриено рекламирање), да се изрече мерката: писмена опомена. 

Советот го задолжи Секторот за правни работи во соработка со Секторот за 
програмски работи да ги евидентира Одлуките во соодветната база на податоци која ја 
води Секторот за правни работи. 

-   Советот ја усвои Информацијата за постапување на РА Рос Метрополис по 
изречените мерки и Известувањето упатено до Советот од страна на ТВ Алсат – М. 
 Со оглед на добиеното известување од ТВ Алсат – М, во кое се наведува дека на 
ден 30.08.2012 година ја спровел одлуката за изречената мерка писмена опомена со 
барање за објавување, Советот за радиодифузија на РМ како овластен подносител за 
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поведување прекршочни постапки, согласно член 119 став 1 алинеја 11 од Законот за 
прекршоците, со еден воздржан глас од членот на Советот, Сељадин Џезаири и 
останатите гласа „за“, одлучи, да се откаже од започнатата прекршочна постапка – 
постапка за порамнување против ТВ Алсат М - за повреда на член 71 став 3 од Законот 
за радиодифузната дејност и член 13, став 1 од Правилникот за заштита на 
малолетната публика, казниво по член 166, став 1, точка 13 и став 3 од Законот. 
 Со оглед на спроведениот мониторинг од Секторот за програмски работи каде е 
констатирано дека РА Рос Метрополис, мерката писмена опомена со барање за 
објавување ја извршил на 27.06.2012 година во 08:00 часот, односно објавата повторно 
ја извршл на 29.08.2012 година во 17:00 часот, Советот за радиодифузија на РМ како 
овластен подносител за поведување прекршочни постапки, согласно член 119 став 1 
алинеја 11 од Законот за прекршоците, со еден воздржан глас од членот на Советот, 
Сељадин Џезаири и останатите гласа „за, одлучи да се откаже од започнатата 
прекршочна постапка – постапки за порамнување против Радио Рос Метрополис - за 
повреда на член 74 став 2 од Законот за радиодифузната дејност, казниво по член 166, 
став 1, точка 16 и став 3 од Законот; за повреда на член 93 став 3 од Законот за 
радиодифузната дејност, казниво по член 166, став 1, точка 29 и став 3 од Законот, и  
за повреда на член 97 став 1 од Законот за радиодифузната дејност, казниво по член 
166, став 1, точка 34 и став 3 од Законот. 

 
 

ЗАПИСНИК 
од првото продолжение на 35-та седница на Советот 

одржано на 04.09.2012 година 
 

 
Присутни членови на Советот: м-р Зоран Трајчевски, м-р Милаим Фетаи, акад. 

Бојан Шоптрајанов, Бранко Радовановиќ, м-р Борис Арсов, Селвер Ајдини, Лазо 
Петрушевски, м-р Методија Јанчески,  м-р Васко Петревски, Столе Наумов, Методи 
Стоименовски, Антонио Јовановски. 

Отсутни членови на Совет: м-р Алма Машовиќ (породилно отсуство), Замир 
Мехмети, (годишен одмор), Селадин Џезаири (годишен одмор). 

Присутни од Стручна служба: м-р Андриана Скерлев – Чакар, м-р Борче 
Маневски, Огнен Неделковски, Горан Радуновиќ, Ивана Цветанка Митревска, Луција 
Ѓурковиќ, и Ружица Бошнакоска - Јотевска. 

 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски, го отвори првото 

продолжение на 35-та седница на Советот за радиодифузија.  
 

Д н е в е н   р е д 
 

1. Иницирање постапка за одземање на дозволите за вршење 
радиодифузна дејност на трговските радиодифузни друштва кои не го платиле 
надоместокот за дозвола за вршење радиодифузна дејност. 

 
 
Точка 1 
Претседателот на Советот, м-р Зоран Трајчевски објасни дека согласно Законот 

за радиодифузната дејност, Правилникот за процедурите на финансиското и сметко-
водственото работење на Советот за радиодифузија на РМ, доделената дозвола и 
Анексот Б на дозволата, на трговски радиодифузни друштва ТРД ТВ Сител 3 - Скопје, 
ТРД Наша ТВ - Скопје, ТРД АБ Канал- Скопје и РТД Телевизија Сонце - Скопје кои 
имаат дозвола за  сателитско емитување на ТВ програма на територијата на Република 
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Македонија, им е доставена пресметка за надоместокот за дозволата за вршење 
радиодифузна дејност за периодот 15 август  2012 заклучно со 14 август  2013 година.  

 
Исто така се доставени пресметки и до три трговски радиодифузни друштва ТРД 

МХ Радио - Охрид, ТРД Радио Пехчево - Пехчево и ТРД Радио Беса - Општина 
Долнени, кои имаат дозвола за емитување на радио програма на локално ниво. 
Пресметките за надоместокот за дозволата за наведените друштва се однесуваат на 
периодот од 29.05.2012 заклучно со 28.05.2013 година.  Заклучно со 31 август две (2) 
друштва во целост го платија надоместокот за дозволата :ТРД Наша ТВ- Скопје и ТРД 
Радио Беса -Општина Долнени. Останатите  пет (5) трговски радиодифузни друштва не 
ја исполнија својата обврска, односно не го уплатија пресметаниот надоместок за 
дозволата. Тоа се ТРД ТВ Сител 3 –Скопје, РТД Телевизија Сонце- Скопје, ТРД АБ 
Канал- Скопје, ТРД МХ Радио- Охрид  и ТРД Радио Пехчево –Пехчево. 
 Советот за радиодифузија на РМ согласно член 64 од Законот за радиодифузната 
дејност и член 23 став 1 од Правилникот за процедурите на финансиското и 
сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ (“Сл. весник на РМ„ 
бр.64/2012), иницира постапка за одземање на дозволата за вршење радиодифузна 
дејност, на трговските радиодифузни друштва (ТРД ТВ Сител 3 –Скопје , РТД 
Телевизија Сонце- Скопје, ТРД АБ Канал- Скопје, ТРД МХ Радио- Охрид и ТРД Радио 
Пехчево –Пехчево), кои по доставената пресметка не извршиле плаќање на 
надоместокот за дозволата во наведениот рок од 15 дена. 
 Советот едногласно со 12 гласа „за“, одлучи до сите наведени трговски 
радиодифузни друштва, кои по доставената пресметка не извршиле плаќање на 
надоместокот за дозволата, да упати последно предупредување да го платат долгот 
кон Советот во рок од 15 дена од иницирањето на постапката за одземање на 
дозволата, известувајќи ги дека во спротивно, согласно иницираната постапка за 
одземање на дозволата, Советот ќе донесе одлука за одземање на дозволите за 
вршење радиодифузна дејност.  

Согласно член 23 став 3 од Правилникот за процедурите на финансиското и 
сметководственото работење на Советот за радиодифузија на РМ, во случај имателот 
на дозволата да изврши плаќање по иницирање на постапката за одземање на 
дозволата, а пред донесување на одлуката на Советот, постапката за одземање на 
дозволата се запира. 

 
 

Бр. 02-4425/11          Совет за радиодифузија на РМ 
25.09.2012 година                                                              П р е т с е д а т е л, 
С к о п ј е         м-р Зоран ТРАЈЧЕВСКИ, с.р. 

     
        

 
Записникот го водеше, 
Ружица Бошнакоска Јотевска 
 
 
 
Изработила: Ружица Бошнакоска Јотевска 
Одобрил: Огнен Неделковски 


